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Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ  

–––––– 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 

tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình        

số 78/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2021 và Trưởng ban Ban Thi đua - 

Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 2417/TTr-BTĐKT ngày 07 tháng 10  

năm 2021, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 cá nhân thuộc 

tỉnh Lạng Sơn (danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc trong công tác, 

góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Trưởng ban Ban Thi đua 

- Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW; 

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; 

- Lưu: Văn thư, TCCV (2). TH,       b. 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

 

Phạm Bình Minh 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG 

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày       tháng 10 năm 2021  

của Thủ tướng Chính phủ) 

__________________ 

 

 

1. Ông Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, đã 

có nhiều giải pháp trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Bà Hoàng Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn, đã có thành tích 

xuất sắc trong việc tham mưu chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả phân công, phân cấp 

quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

3. Ông Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Lạng Sơn, đã có nhiều giải pháp trong thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

4. Ông Dương Công Vĩ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn, đã có 

nhiều giải pháp trong xây dựng, phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn./. 
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